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Instrument Regels Wie is verantwoordelijk voor het 
naleven van de participatieregels?

Waar staat het?

Omgevingsvisie Motiveringsplicht* Bevoegd gezag Omgevingsbesluit (art. 10.7)

Programma Motiveringsplicht* Bevoegd gezag Omgevingsbesluit (art. 10.8)

Omgevingsplan Het bevoegd gezag geeft bij de kennisgeving 
van een omgevingsplan aan hoe de 
participatie wordt vormgegeven.

Motiveringsplicht*

Bevoegd gezag Omgevingsbesluit  
(art. 10.2, eerste lid)

Omgevingsbesluit  
(art. 10.2 tweede lid)

Projectbesluit Het bevoegd gezag doet uiterlijk bij de start 
van de verkenning voor het projectbesluit 
een ‘kennisgeving participatie’. In deze 
kennisgeving staat: 
-  wie worden betrokken, waarover 

en wanneer
-  wat de rol is van het bevoegd gezag 

en de initiatiefnemer
-  waar meer informatie beschikbaar komt

Bij de verkenning mag iedereen mogelijke 
oplossingen aandragen voor de beschreven 
opgave. Degene die dit doet, kan het 
bevoegd gezag vragen om daarover advies 
te vragen aan een onafhankelijk deskundige. 

Zowel voor de voorkeursbeslissing als voor 
het projectbesluit geldt een motiverings-
plicht. Het bevoegd gezag geeft hierbij 
aan hoe derden zijn betrokken en wat de 
resultaten zijn van de verkenning. Daarbij 
wordt ingegaan op de aangedragen 
oplossingen en de uitgebrachte adviezen 
daarover.

Bevoegd gezag

Als een ander dan het bevoegd 
gezag initiatiefnemer is, kan 
het participatietraject wel  
een gezamenlijke actie zijn.  
Het bevoegd gezag en de initiatief-
nemer bepalen samen de rol-
verdeling, waarbij het bevoegd 
gezag uiteindelijk beslist. 
Het bevoegd gezag geeft in 
de kennisgeving participatie aan 
wat de rollen zijn van het bevoegd 
gezag en de initiatiefnemer.

Omgevingswet  
(art. 5.47, 5.48 en 5.51) en
Omgevingsbesluit (art. 5.3 en 5.5)

Omgevingsvergunning In de Omgevingsregeling wordt een
Aanvraagvereiste participatie opgenomen.
De initiatiefnemer moet bij het aanvragen
van een vergunning aangeven of en zo ja
hoe aan participatie is gedaan en wat de 
resultaten daarvan zijn. Hoe participatie 
wordt vormgegeven is vormvrij.
Het bevoegd gezag betrekt deze informatie
bij de integrale belangenafweging.
Met een amendement in de Invoeringswet
Omgevingswet is het mogelijk gemaakt
dat een gemeenteraad specifieke gevallen
aanwijst waarin participatie verplicht is. Dit
kunnen alleen gevallen zijn voor aanvragen
om een omgevingsvergunning voor een 
buitenplanse omgevingsplanactiviteit 
waarvoor het college van burgermeester
en wethouders bevoegd gezag is.

Initiatiefnemer Omgevingswet (art. 16.55). Het 
aanvraagvereiste wordt uitgewerkt 
in de Omgevingsregeling (artikel 7.4). 
Het amendement in de Invoeringswet 
is te vinden in artikel 16.55 lid 7.

Regels over participatie

* Het bevoegd gezag geeft bij het besluit aan hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties 
en bestuursorganen zijn betrokken bij de voorbereiding en wat de resultaten daarvan zijn.


